
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด
เร่ือง ประกวดราคาซ้ือจัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เวเ0๒1ทร)
จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ ด้วย 

วิธ ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-ชเชปเทฐ) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 
ท้ังส้ิน ๙๙๕,๑๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหม่ืนห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 

เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ คือ

ยาฉีดอินซูลินชนิดผสม ([^6๓1X601 เกรบ(เก) ประกอบด้วยตัวยา ๓๐96 ร๐๒ เว(6 เกรบ(เก & 
๗๐96 เรอเวเาลกอ เกรบ(เก ๑๐๐ Iบ/๓ (. บรรจุ ๓ ๓ ( ต่อ Vเล(ร จำนวน ๓,๐๐๐ X ๕ พ่3(ร 

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมนิติ ดังต่อไปนี้ 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม,เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ 

ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม'ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏินิติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ 
กรมบัญชีกลาง

๕. ไม,เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไวิในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานและไต้แจ้งเวียนข่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของ 
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน 
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม'เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่จังหวัดร้อยเอ็ด 
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งข้นอย่างเป็น 
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกลิทธึ๋หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกลิทธิ๋ความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน

๑๐. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ([ะ(6(๒๐ก๕ 
(วิ0\̂ โกกา6ก1; ?โ0๐บโ6กา6ก1: : 6 - 6?) ของกรมบัญชีกลาง

/ผู้ย่ืน...



-๒-

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ในวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ เา*บุว://1โเาลห^เาอร.ก61: หรือ 
ผผผ.3เวโ๐(ะนโร๓ รทป3๐.ปา หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓-๖๓๑๑๒๒-๔ ต่อ ๑๒๐ ในวันและ 
เวลาราขการ

ประกาศ ณ วันท่ี ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๒

(นายประกาศ เจริญราษฎร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธวัซบุรี 

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสาร 

ส่วนท่ี ๒) ในระบบ 6-0? ได้ต้ังแต่วันท่ี ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เวเ0เ0แท5)
เลขท่ี รอ ๐๐๓๒.๓0©/๐๘๘ 

การซ้ือจัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ 
ตามประกาศ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ลงวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า "จังหวัด'' มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวด 

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ คือ
ยาฉีดอินซูลินชนิดผสม (?โ6๓1X601 เกรน[เก) ประกอบด้วยตัวยา 3096 5๐๒1วเ6 เกรน[เก & 7096 

เรอเวเาลก6 เกรน[เก 100 เบ/๓ [. บรรจุ 3 ๓1 ต่อ พ่3[ร จำนวน 3,000 X 5 VIล[ร
พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานไต้ทันทีและ 
มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับน้ีโดย 
มีช้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไว้ในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจะซ้ือจะชายแบบราคาคงที,ไม,จำกัดปริมาณ
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา 
๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารท่ีกำหนดไว้ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 

๒. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม,เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

ไว้ช่ัวคราว เน่ืองจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานชองผู้ประกอบการตามระเบียบที่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศชองกรมบัญชีกลาง 

๒.๕ ไม,เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายซ่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิง 

งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็น 
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจาบุเบกษา



- ๒ -

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๒.๘ ไม,เป็นผู้มีผลประโยขน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก, จังหวัด 

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม,เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ไต้รับเอกสิทธ๋ึหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่ 
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธี้และความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(1ะ16(ะ*โ©ท16 (ว่๐ห6โก๓6ก1: โ5โ©0บโ6เาก6ก1;: 6 - 0?) ของกรมบัญชีกลาง 

๓. หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายข่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัด ให้ย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการจด 
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายข่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ย่ืน 
สำเนาบัตรประจำตัวประซาขนของผู้น้ัน สำเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว 
ประซาขนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมท้ังรับรอง 
สำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืน 

สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณีซย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

(๔) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ทั้งหมดที่ไต้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ ?อ? คเ6 (?©โ*ลเวเ.6 

อ๐©นกก6ก* เ1©โทๆ ล*)
ทั้งนี้ เม่ือผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ 
๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม1ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ ?อ? คเ6 (?©โ*ลเวเ.©

อ0(ะบ๓6ก* โ1©กากล*)
๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี

(๑) ในกรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอ่ืนกระทำการแทบให้แนบหนังสือ 
มอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 
ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔



- ๓ -

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที, ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ ^อ}̂  คเ.6 (?๐เฯ:3๒16 
อ0(ะน1าก6ท}: 1=๐โทกล}:)

ทั้งนี้ เม่ือผู้ย่ืบข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ 
๑.๖(๒) ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ โ3อ}1 1=116((3๐โ*3เวเ6 
อ00น๓6ก}: 1=0โโทล}:)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม'มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้อง 
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ย่ืนข้อเสนอโดย 
ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ ?อโ1 1=116 (^อโ}:ลเว๒ อ๐(ะน๓6ก}: ^๐กากล}:)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ 
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา 
ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม,ตรงกัน ให้ถือ 
ตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลธวัขบุรี

ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม,น้อยกว่า ๙๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคา 
โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดขอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม,เกิน ๓๖๐ วัน นับลัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซ้ือขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
ยาฉีดอินซูลินชนิดผสม (̂ 61711X6(11 เกรน(เท) ประกอบด้วยตัวยา ๓๐96 ร๐๒ ช16 เกรน(เท ๗๐96 เรอเวเาลท6 
เกรน(เก ๑๐๐ เบ /กา (1 บรรจุ ๓ กา(ต่อ พํล(ร ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานตังกล่าวนี้ จังหวัดจะยืดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนา 
ถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
มีความประสงค์จะฃอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่บข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๔ วัน
๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุท่ีเสนอ จำนวน ๑ ชุด และ/หรือ

รายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ จังหวัด กำหนด โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) 
กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมาแสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ 
๑.๖(๒) เพ่ือใข้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๒ ระหว่าง 
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ โรงพยาบาลธวัซบุรี

ทั้งนี้ จังหวัดจะไม,รับผิดชอบในความเสียหายใด  ๆ ท่ีเกิดข้ึนแก่ตัวอย่างตังกล่าว ตัวอย่างท่ีเหลือ 
หรือไมใช้แล้ว จังหวัดจะคืนให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอา

๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนที่จะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเงื่อนไขใน 
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์



๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๔๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการ 
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เม่ือพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ 
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใข้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท ?อ^ 1=1๒ (โ3๐โ1:31ว16 อ๐(ะน๓ 6ก!: 1=๐กากล!:) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดขอบตรวจสอบความ 
ครบล้วน ถูกต้อง และซัดเจนของเอกสาร 1=116 ก่อนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (บ[ว๒ ลป)
เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่ จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมนิติของผู้ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ 
๑.๔ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยขน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอราย 
อ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายข่ือผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือใน 
ขณะท่ีมีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการซัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม 
ข้อ ๑.๔ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระทำอันเป็นการซัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะ 
กรรมการฯ จะตัดรายข่ือผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ย่ืน 
ข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันมิใข่เป็นผู้!เร่ิมให้มีการกระทำ 
ตังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยฃน์ต่อการพิจารณาของ จังหวัด 

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏินิติ ตังนี้
(๑) ปฏินิติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมค,าใข้จ่ายท้ิงปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา

ท่ีกำหนด
(๔) ผู้ย่ืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไม,ได้ 
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญขีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ ผผผ .5เวโ๐(ะนโ6 ๓ อก!:.50.ปา 
๔. หลักเกณฑ์และสิทธ้ีในการพิจารณา

๔.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะ

พิจารณาตัดสินโดยใข้หลักเกณฑ์ ราคา
๔.๒ การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ

กรณีใข้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณา

จากราคารวม
๔.๓ หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมนิติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการย่ืน

ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม'ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม,ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม,รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ัน เว้นแต่ ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอ 
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด 
แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มีใข่ 
สาระสำคัญและความแตกต่างน้ันไม่มีผลทำให้เกิดการไต้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเลนอรายอื่น หรือเป็นการ 
ผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายบัน



ดังต่อไปน้ี
๕.๔ จังหวัดสงวนสิทธ้ีไม,พิจารณาข้อเสนอของผ้ย่ืนข้อเสนอโดยไม,มีการผ่อนผันในกรณี

(๑) ไม,ปรากฏช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันในบัญชีรายซ่ือผู้รับเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด

อิเล็กทรอนิกส์
(๒) ไม่กรอกช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วย

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีกำหนดในเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอข้ีแจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ จังหวัด 
มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม,ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ จังหวัดทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิก 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม,พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทาง 
ราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ จังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือ 
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมท้ังจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ 
เป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่บข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือได้ว่าการย่ืนข้อเสนอ 
กระทำการโดยไม่สุจริต เซ่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา 
แทน เป็นต้น

ในกรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม,อาจ 
ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือจังหวัด จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอน้ันซ้ืแจงและแสดงหลักฐานท่ีทำให้เช่ือได้ว่า ผู้ย่ืนข้อเสนอสามารถดำเนินการตาม 
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำซ้ืแจงไม่เป็นท่ีรับพิงได้ จังหวัด มีสิทธิท่ีจะไม่รับ 
ข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน ทั้งนี้ ผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือ 
ค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี 
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม 
กันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

๖. การทำสัญญาซ้ือขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผู้ขนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส,งมอบส่ิงของได้ครบถ้วน

ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันท่ีทำข้อตกลงซ้ือจังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญา 
ตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีท่ีผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทำการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับจังหวัด 
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของ 
ราคาค่าส่ิงของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึง 
อย่างใดดังต่อไปน้ี



(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันท่ีท่ีใข้เช็คหรือ

ดราฟท์น้ันชำระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันทำสัญญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายซ่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ํา 

ประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๔ วัน นับกัดจากวันท่ีผู้ขนะการประกวด 

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ีย ตามอัตราส่วนของพัสดุท่ีซ้ือซ่ึงจังหวัด ได้รับมอบไว้

แล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัด จะจ่ายค่าส่ิงของซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ืม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายท้ัง 
ปวงแล้วให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการดัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เม่ือผู้ขายได้ส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วนตามสัญญาซ้ือ 
ขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และจังหวัด ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 

๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง 

ซ้ือขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าส่ิงของท่ียังไม่ได้รับมอบต่อวัน 
๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้ทำสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ 
หรือทำข้อตกลงซ้ือเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของส่ิงของที่ซ้ือขายที่เกิดข้ึน 
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับกัดจากวันท่ี จังหวัด ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแถ้ไข 
ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๔ วัน นับกัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 

๑๐. ข้อสงวนสิทธ๋ึในการย่ืนข้อเสนอและอ่ืนๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลธวัขบุรี 

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเม่ือจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินบำรุง 
โรงพยาบาลฮวัซบุรี แล้วเท่าน้ัน

๑๐.๒ เม่ือจังหวัดได้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซ้ือส่ิงของตาม 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่ังหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของน้ัน 
ต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ 
พาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายส่ัง หรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้



- ๗ -

(๒) จัดการให้ส่ิงของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ 
เข่นเดียวกับเรือไทย จากด่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแด่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกส่ิงของ 
น้ันโดยเรืออ่ืนท่ีมิไข่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีท่ี'ไม่,ปฏิบ้ติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย

การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงจังหวัดไต้คัดเลือกแล้ว ไม,ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซ้ือเป็นหนังสือ 

ภายในเวลาที,กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ 
คํ้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใข้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้ 
เป็นผู้ท้ิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธ๋ึท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือ 
ข้อตกลงซ้ือเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ล้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้ง 
กัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้ย่ืนข้อเสนอไม,มี 
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม

๑๐.๖ จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดซ้ือในกรณีต่อไปน้ีได้ โดยท่ีผู้ยื่นข้อเสนอจะ 
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ไต้

(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินท่ีจะใซในการจัดซ้ือหรือท่ีได้รับจัดสรรแด่ 
ไม่เพียงพอท่ีจะทำการจัดซ้ือคร้ังน้ีต่อไป

(๒) มีการกระทำท่ีเข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีขนะการจัดซ้ือหรือที่ได้รับการ 

คัดเสือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนไต้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการ 
เสนอราคา

(๓) การทำการจัดซ้ือครั้งน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือ 
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอ่ืนในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

ซ่ึงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีไต้รับการคัดเสือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม 

หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีไต้รับการ 

คัดเสือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีไต้รับการคัดเสือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดจะถูกระงับการยื่น 

ข้อเสนอหรือทำสัญญากับจังหวัด ไว้ช่ัวคราว , /  ว่;ว่๔ !'ร ั้^'ปุ;

V , ๚ โ  / แ  1เ1®\ - '  ด '" / '

' "  ■- /  &จังหวัดร้อยเอด'--V
๘ พฤศจิกายน ๒(เ๒^22ช่ั^



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ยาฉีดอินซูลินชนิดผสม (8โ6๓!น60เ เกรนชก)

ประกอบด้วยตัวยา 3096 50๒1วเ6 เกรนชก & 7096 เร๐เวเาสก6 เกรนชก 100 Iบ/กกI. บรรจุ 3 เากI ต่อ V๒[ร

ช่ือยา ยาฉีดอินซูลินชนิดผสม (8โ6๓1x60) เกรนชก) ประกอบด้วยตัวยา 3096 5๐๒1ว๒ เกรนชก & 7096 
เรอเวเาลท6 เทรบชก 100 เบ/๓I. บรรจุ 3 ๓1 ต่อ Vเลเ.ร จำนวน 3,000 X 5 Vเล[ร

คุณสมบัติทั่วไป
๑. เป็นยาน้ําแขวนตะกอนปราศจากเชื้อ สีขาวขุ่น
๒. ประกอบด้วยตัวยา เกรนชก เาน๓ ลก ชนิดชีวะสังเคราะห์ผลิตด้วยกระบวนการ 860๐๓เวเกล๒  อผ/\ มีความ 
บริสุทธ้ีชนิด 171๐ก00๐๓เว๐ก6ท!ประกอบด้วยอินซูลินใส (5๐๒ช๒ เกรนชก) ร้อยละ ๓๐ และ เรอเวเาลก6 เกรนชก 
ร้อยละ ๗๐ (อัตรา ๓ : ๗) ในปริมาณ ๑๐๐ 1๒/๓1ปริมาตร ๓ ๓1

๓. บรรจุในภาชนะบรรจุยาฉีดปราศจากเช้ือชนิดแก้ว 771ว6 เ- ปิดสนิทฟ้องกันอากาศแบบ เ71น[1แว๒ 0เ๐56 
๔. มีฉลากระบุวันผลิต , เดือน ปี ท่ียาหมดอายุ, เลขท่ีผลิต , เลขทะเบียนตำรับยา และแหล,งท่ีมาของ เกรนชก ไว้ 
ขัดเจนปรากฏบนภาชนะบรรจุ
๔. มีข้อความแจ้งเตือน ให้จัดเก็บยาที่อุณหภูมิ ๒-๘ องศาเซลเซียส และหลีกเล่ียงการแช่แข็ง (/เห๐เฝ ('โ662เกฐ) 
บนบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุยา
๖. ปากกาฉีดอินซูลินท่ีใช้กับยาควรเป็นวัสดุท่ีมีความทนทาน สะดวกในการงาน และสามารถปรับขนาดฉีดได้ทีละ 
๑ ยูนิต โดยปรับขนาดยาได้สูงสุดถึง ๖๐ ยูนิต ต่อการฉีด ๑ คร้ัง ปากกาต้องมีกลไกแก้ไขเม่ือปรับขนาดผิดเพ่ือมี 
ให้เกิดความสูญเลียของตัวยา
๗. ปากกาฉีดอินซูลิน ต้องมีความทนทานต่อการใช้งาน โดยต้องมีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับระดับสากลเพื่อแสดงให้ 
เห็นว่า มีความเที่ยงตรงและทนทานไม่น้อยกว่า ๔ ปีของการใช้งาน ตลอดจนสามารถแสดงความถูกต้องในการ 
นำส่งยาท่ี ๑ นกII, ๓๐ นกช;, และ ๖๐ บกช:ตามมาตรฐาน 150 (วินเ0เ6ชก6 ๑๑๖๐๘ 1๐โ |ว6ก เก]60ช๐ก
คุณสมบัติหางเทคนิค
๑. เ0เ6ก1!1!0ล1!๐ท 
๒. ปริมาณตัวยาสำคัญ 
๓. เวช!
๔. 5๒๒117 
๔. 2ก0 0๐ก๒ท!
๖. 8ล0๒โเล[ 6ก0เ๐๒ฬ่กร 
๗. 11๓ช; ๐1 เาเฐเา ๓๐๒0น๒โ ผ6เฐเา! เวโ๐๒เท5 
๘. 86๒๒01 รนเวร๒ ก065 

/\๒๑ ป65ล๓เ0)๐ เกรนชก 
0 ๒ 6 โร

๙. 5๒โ1[ช:V ๒ร1

ตรวจผ่านตามท่ีระบุใน คกเรเา60เ (วโ๐ปบ๐1 5เว60เ1เ0ลช๐ท 
๙๔-๑๐๔'96ช./7 ๐1 บ58 เกรนชก เาบ๓ ลก นก!! เท 6ล0เา ๓1 
๗ - ๗.๔ 
ตรวจผ่าน
ไม'เกิน ๐.๐๔ ๓ ฐ/๑๐๐ เทรบ[เท เาน๓ ลท นก!!ร
ไม่มากกว่า ๘๐ 6ก61๐10x1ก นก!!/๑๐๐ เกรนชก เาบ๓ ลท บท!!ร
ไม,มากกว่า ๓.๐ 96

ตรวจผ่านตามท่ีระบุใน เฯกเรเา60เ 8โ๐0เน01 5เว60เ1เ0ล11๐ก 
ตรวจผ่านตามท่ีระบุใน คกเรเา6ฝ 8โ๐0เน01 5เว60เ1เ0ล11๐ก 
ตรวจผ่านตามท่ีระบุใน คท1รเา60เ 8๓0๒01 รเว60เ1เ0ล11๐ก

(ลงข่ือ) ๔เสิ*ชุคุ!,า ประธานกรรมการ
(นางสาวอภิญญา ศรีอุดร)

(ลงข่ือ) 3๒(าา กรรมการ
(นางสาวประภัสสร มะคำ)

(ลงข่ือ) จป้าเกๅ กรรมการ
(นางปาลิกา เมธีปฏิภาณ)
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เง่ือนไขอ่ืน ๆ
๑. สำเนาภาพถ่ายเอกสารการได้รับอนุญาตข้ึนทะเบียนตำรับยาเพ่ือจำหน่ายในประเทศไทย และสำแดง 
(ช60๒โอ) แหล่งผลิต ได้แก่

๑.๑ ใบสำคัญการข้ึนทะเบียนตำรับยา (ทย.๒ 1 ทย.๓, ทย.๔ แล้วแต่กรณี)
๑.๑.๑ ในกรณีท่ีเป็นยาท่ีผลิตในประเทศไทย (หมายถึง ทย.๒)
๑.๑.๒ ในกรณีท่ีเป็นยานำเข้าเพ่ือเป็นการแบ่งบรรจุ (หมายถึง ทย.๓)
๑.๑.๓ ในกรณีท่ีเป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ (หมายถึง ทย.๔)

๑.๒ ใบคำขอข้ึนทะเบียนยา ทย.๑ ของยาท่ีเสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุมคุณภาพของ 
ผลิตภัณฑ์ตามที่ข้ึนทะเบียนไว้ ((เก]รเก6ป เวโอปนช: 5[ว6ด่(](ะลป(วก) กรณีอยู่ระหว่างแลกเปล่ียนแกไขเพ่ิมเติม 
จะต้องแนบเอกสารหรือสำเนาภาพถ่ายการขอแกไขมาพร้อม (เก]รห6ป เวโ(วปน(ะ( 5|ว6๐(](ะลปอก 
๒. ในกรณีท่ีผลิตยาในประเทศไทย ผู้ผลิตจะต้องมีสำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม 
หลักเกณฑ์วิธีการผลิตท่ีดีในการผลิตยาของกระทรวงสาธารณสุข (เร/ฬ?) ในหมวดยาท่ีเสนอขาย ในกรณีเป็นยา 
นำเข้าจากต่างประเทศผู้ผลิตต้องมีหนังสือสำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการผลิตท่ีดีในการผลิตยาของประเทศผู้ผลิตหรือ ^6โป(]^ล(6 ๙  [ว]าลโทาล!:รนป(ะล]. [วโอปนอ(ร พร้อมทั้งระบุ 
แหล่งกำเนิดหรือประเทศผลิตด้วย 
๓. สำเนาภาพถ่ายเอกสารคุณลักษณะของยาท่ีเสนอราคา

๓.๑ ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต ^6โป(]อลปอก ๙  ลกลIVร!ร) ในยารุ่นท่ีล่งเป็น
ตัวอย่าง

๓.๒ ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ (โ!ลผ กาล(6โ!ล].) ของตัวยาสำคัญท่ีใซ้ในการผลิตยารุ่นท่ีล่ง 
เป็นตัวอย่างท้ังของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ
๔. ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างยาอย่างน้อย ๑ หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซี่งเป็นตัวแทนแสดงรายละเอียดไต้ครบล้วน 
ตามท่ีกำหนดในหัวข้อคุณสม'นัติท้ัวไปข้างต้น 
๔. การประกันคุณภาพของยาท่ีส่งมอบ

๔.๑ อายุของยาท่ีส่งมอบต้องมีอายุไม,น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันท่ีส่งมอบ
๔.๒ ยาทุกงวดที่ส่งมอบจะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบของผู้ผลิตและ 

ใบวิเคราะห์วัตถุดิบของผู้ผลิตวัตถุดิบท่ีใข้ผลิตยารุ่นท่ีส่งมอบ
๔.๓ ในกรณีท่ีหน่วยงานราชการทำการสุ่มตัวอย่างยาท่ีส่งมอบเพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หน่วยงาน 

ราชการจะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้ขายจะต้องส่งยาเพ่ิมอีกตามจำนวนท่ีหน่วยงานราขการส่งตรวจ 
วิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดขอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ในกรณีที,พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะ 
เฉพาะ หน่วยงานราชการขอสงวนลิทธ๋ึไม่รับพิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้ขายและ/หรือผู้ผลิตในคร้ัง 
ต่อไป

๔.๔ ผู้ขายจะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพด้วยประการใดๆ ก่อน
กำหนด
๖. ในกรณีข้ึนทะเบียนยามากกว่า ๒ ปี จะต้องมีสำเนาภาพถ่ายผลการศึกษา 1๐ก3 (6โ๓ ร(ล]ว!].](V ตามท่ีย่ืน 
เพิ่มเติมในทะเบียนมาแสดง

(ลงซ่ือ) 9\|สิป] ประธานกรรมการ
(นางสาวอภิญญา ศรีอุดร)

(ลงซ่ือ) นํ?;ภัล์^ช' 1ปต้า กรรมการ
(นางสาวประภัสสร มะคำ)

(ลงซ่ือ) ^ ห ั)  กรรมการ
(นางปาลิกา เมธีปฏิภาณ)



-๓-

๗. ข้อกำหนดคุณสมนิติทางเทคนิคหากมีข้อกำหนเพ่ิมเติมนอกเหนือหรือเปลี่ยนไปจากท่ีกำหนดนี้ จะต้องเนินไป 
ตามเภสัชตำรับท่ีอยู่ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่องระบุตำรับยา
๘. การรับรองสำเนาเอกสารตามหัวข้อ ๑.๑ ,๑ .๒ , ๒ , ๓ . ๑ , ๓.๒ และ ๖ นอกจากจะต้องรับรองสำเนาโดยผู้มี 
อำนาจผูกพันนิติบุคคล หรือผู้รับมอบอำนาจแล้ว จะต้องรับรองสำเนาเพ่ิมเติมโดยเภสัชผู้มีหน้าที่ปฏินิติการ ตาม 
กรณีดังต่อไปน้ี

๘.๑ ในกรณีท่ีเนินยาท่ีผลิตในประเทศไทย จะต้องรับรองเพ่ิมเติมโดยเภสัชกรขั้นหน่ึงผู้มีหน้าที่ปฏินิติการ 
ตาม พรบ.ยา ๒๕๑0 มาตรา ๓๘

๘.๒ ในกรณีท่ีเนินยาท่ีนำเข้า จะต้องรับรองเพ่ิมเติมโดยเภสัชกรขั้นหน่ึงผู้มีหน้าที่ปฏินิติการตาม พรบ.ยา 
๒๕๑๐ มาตรา ๔๔
๙. ผู้ชายจะต้องสนับสมุนปากกาและเข็มสำหรับฉีดอินซูลินตลอดการสั่งซ้ือและรับเปล่ียนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ 
หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพก่อนกำหนด ถ้าอุปกรณ์ท่ีมีปีญหาสามารถยกเลิกสัญญาไต้ 
๑๐. กรณีเนินยาท่ีผลิตในประเทศไทย หรือนำเข้าท่ีไมใช่ยาต้นแบบ ต้องมีการศึกษา 1๓๓นก๐36ก1๐บุ/ ของยาท่ี 
เสนอเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ อย่างน้อย ๖ เดือน เพ่ือยืนยันความปลอดภัยชองยา

โรงงานท่ีไต้รับการรับรองคุณภาพ หมายความว่า โรงงานท่ีได้รับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานเลขท่ี 
มอก. ๙๐๐๑. หรือ มอก.๙๐๐๒ ในกิจการและขอบข่ายท่ีได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสถาบันรับรองมาตรฐาน 150 หรือหน่วยงานท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรอง 
ระบบงาน (ล(ะ(ะโ6ป11:ล1:10ก)

(ลงซ่ือ)

(ลงซ่ือ)

(ลงซ่ือ)

‘̂  (■̂ !? ประธานกรรมการ 
(นางสาวอภิญญา ศรีอุดร)

น ิ ร : ร '  31ะฅา กรรมการ 

(นางสาวประภัสสร มะคำ)

ส ิ^ ฒโ!1ป้แเส]^ กรรมกๅร

(นางปาลิกา เมธีปฏิภาณ)



ตารางแสดงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซ้ือจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง

1. ซ่ือโครงการ จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

คือ ยา ผ6บ1โโล[ ?โ©๓1X6ช ๐? 3096 5๐๒1ว16 เทรบ[เก &70% เ5๐|ว1าอท6 เทรบ[เท 100 
เม/ทกI. X 3 กา[ เท]6(ะปอก จำนวน 3,000 X 5 Vเล[ร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลธวัขบุรี อำเภอธวัช,บุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 995,100.-บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

3. วันท่ีกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 22 ตุลาคม 2562 
เป็นเงิน 995,100.-บาท ราคา/หน่วย 331.70 บาท ต่อ 5 V เล[ร

4. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ราคาที่เคยซ้ือขายหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ

5. รายซ่ือเจ้าหน้าท่ีผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 นางสาวอภิญญา ศรีอุดร เภลัขกรปฏิบัติการ ประธานกรรมการ
5.2 นางสาวประภัสสร มะคำ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน กรรมการ

5.3 นางปาลิกา เมธีปฏิภาณ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม กรรมการ


